
Adaptační kurz

pro žáky 6. ročníku

8. ZŠ Mladá Boleslav

Vedoucí kurzu: Mgr. Jan Trávnický



Adaptační kurzy jsou určeny všem nově vzniklým, případně

změněným, kolektivům.

Jedná se převážně o žáky 6. ročníků ZŠ, studenty středních škol

nastupující do prvních ročníků, žáky osmiletých gymnázií nastupujících

do primy, případně i prvňáčky na ZŠ.



Adaptační kurzu pro 6. ročník – školní rok 2022/2023:

- termín: středa 7. 9. až pátek 9. 9. 2022,

- doprava vlakem ze stanice Mladá Boleslav – město do Mladějov v

Čechách ===) trať na Sobotku a Libuň,

- žádáme rodiče o pomoc při převozu zavazadel od 8. ZŠ do

Mladějova, zájemci se mohou hlásit zástupci Mgr. Trávnickému ===)

přes elektronickou ŽK,



Doprava:

- sraz žáků a učitelů u školy v 8.50 hod,

- rodiče - zájemci dopraví osobní věci žáků do kempu,

- následný přesun na železniční stanici Mladá Boleslav – město

a odjezd do Mladějova,

- časy odjezdu a příjezdu jsou zatím pouze orientační,

- konečné propozice budou zveřejněny během prázdnin,



- místo pobytu: Kemp Zelené údolí, Loveč 15, p. Mladějov, okres Jičín



Kemp Zelené údolí



Pedagogický dozor:

Mgr. Jan Trávnický – zástupce ředitele pro 2. stupeň, vedoucí kurzu

Mgr. Zuzana Sedláčková – školní psycholožka

Bc. Kateřina Pátková – třídní učitelka 6.A

Mgr. Jana Slabá - třídní učitelka 6.B

Mgr. Rudolf Hofman - třídní učitel 6.C

školní asistentky – v případě zájmu žáků se SPU



Program:

- adaptační kurzy spojují efektivní metody zážitkové

pedagogiky a nejmodernější poznatky v rámci prevence sociálně

patologických jevů,

- stmelovací aktivity tříd,

- turistické výlety do okolí

- sportovní soutěže,

- soutěže, hry,



Výlety do okolí



Ubytování:

1) chatičky „Áčka“ = cena 200,- Kč za lůžko a noc x 2 = 400,- Kč

2) chatičky „Gizela“ = cena 310,- Kč za lůžko a noc x 2 = 620,- Kč

- ložní prádlo = 60,- Kč/lůžko, žáci se naučí povlékat lůžko,

- doporučujeme s sebou ještě deku nebo spacák,

- WC je pouze Gizelách, další WC v hlavní budově,

- společné sprchy = automat na mince na 5,-, 10,- a 20,- Kč,



Stravování:

- plná penze 300,- Kč = snídaně formou švédských stolů, oběd, teplá

večeře ===) 300 x 2 = 600,- Kč + oběd v PÁ,

- plnou penzi rozšíříme o dopolední a odpolední svačinu = 25,- Kč/ks,

- celodenní pitný režim 25,- Kč/osoba = šťáva nebo čaj, k dispozici v

jídelně,



S sebou zabalit:

- sportovní oblečení na 3 dny (trika, kraťasy, tepláky, bunda) a obuv,

přezůvky, pláštěnka, baťůžek na výlet,

- pyžamo, deka nebo spacák, malý polštářek,

- prádlo, ponožky,

- hygienické potřeby, opalovací krém, sluneční brýle, čepice, plavky,

- na polední pauzu hru, karty, knížku, časopis atd.,

- kapesné na případné občerstvení na vycházkách,



Cena:

1) Ubytování v „Áčku“ 2) Ubytování v „Gizele“

Nocleh 2 x 200,- = 400,- 2 x 310,- = 620,-

Lůžkoviny 60,- 60,-

Plná penze 2 x 300,- = 600,- 2 x 300,- = 600,-

Svačiny 4 x 25,- = 100,- 4 x 25,- = 100,-

Pitný režim 3 x 25,- = 75,- 3 x 25,- = 75,-

Jízdné vlakem 50,- 50,-

-------------------------- --------------------------

1.285,- Kč 1.505,- Kč

Vyplněnou přihlášku: odevzdejte do čtvrtka 29. 6. 2022.

Peníze: přeposílejte na účet školy (nikoliv na žákovský účet)

= 19-5794060277/0100

Variabilní symbol bude datum narození žáka.

Poznámka = jméno žáka.



Prezentace o adaptačním kurzu bude vložena:

1) do elektronické ŽK (Bakaláři),

2) na web školy do chystaných akcí,


